
Zásady zpracování osobních údajů 

1. Informace ke zpracování osobních dat 

Společnost Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je 

důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, 

transparentně a máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či 

výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů týkající se 

zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.  
 

2. Zabezpečení Vašich osobních dat 

Společnost Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. 

Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem 

na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná 

neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, 

pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.  

 

3. Právo na informace 

Vaším právem je požádat společnost Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. o informace, jaké osobní údaje a v 

jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme v souladu s principy 

Obecného nařízení, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty 

v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, 

které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato 

informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme 

právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které 

zpracováváme k Vaší osobě. 

Naším právem pak je zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně 

opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze 

záložních systémů, archiválií apod.).  

 

4. Aktualizace údajů, právo na opravu 

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, pokud 

nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a 

nedocházelo k případným omylům.  Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom 

mohli řádně vykonávat svoji činnost správce.  

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje 

již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.   

 

5. Námitky 

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a EU, 

máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Informujeme Vás, 

že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás 

zpracováváme na příslušný dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese:  



 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Pplk. Sochora 27 

170 00 Praha 7 

6. Právo na výmaz 

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo jej kdykoli 

odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost 

vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, 

zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních 

systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty 

dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není 

ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit 

k dalším účelům zpracování.  

 

7. Právo na omezení zpracování 

Toto právo znamená, že máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že 

zjistíte nebo se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnou legislativou 

nebo by zpracování mohlo ohrozit Vaše práva a svobody. Případy, kdy k tomuto může docházet jsou: 

 Právo na opravu – popíráte správnost svých osobních údajů. Po dobu, kdy budeme jako správce 

údajů ověřovat přesnost a správnost osobních údajů, máte právo nás požádat o omezení použití 

těchto nepřesných dat.  

 Zpracování osobních údajů je protiprávní, ale Vy nepožadujete jejich výmaz, ale pouze požadujete 

omezení zpracování těchto dat.  

 My, jako správce, osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování (a měli bychom je tak 

smazat), ale Vy je požadujete z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.  

 Vy podáte námitku proti zpracování. Po dobu, kdy bude ověřováno, zda převažují zájmy nás, jako 

správce nebo Vás, jako subjektu údajů, je nutné omezit zpracování těchto dat.  

 

8. Právo na přenositelnost osobních údajů 

1. Vy, jako subjekt údajů, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytl správci, 

ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje 

jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:  

a) zpracování je založeno na souhlasu podle Nařízení EU č. 679/2016, čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 

9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b);  

b) zpracování se provádí automatizovaně.  

2. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 máte Vy, jako subjekt údajů právo 

na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky 

proveditelné.  

3. Výkonem práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku není dotčen článek 17, Nařízení EU č. 679/2016. 

Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu 

nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.  

4. Právem uvedeným v odstavci 1 nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 

 

9. Právo nebýt účastníkem automatického rozhodování 

Toto právo Vám zajišťuje jako subjektu údajů, že nebudete předmětem rozhodnutí založeného výhradně 

na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás 



 

obdobným způsobem významně dotýká. Jinými slovy, jde o zajištění, aby se o právních účincích 

nerozhodovalo automatizovanými postupy bez lidské ingerence, kromě možných výjimek. 

Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy 

mezi Vámi a správcem, pokud je povoleno právem EU nebo členským státem nebo pokud je založeno 

na Vašem výslovném souhlasu. 

10. Kam se můžete obrátit 

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete obracet na sídlo organizace:  

Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s. 
Za Tratí 602  

339 01 Klatovy IV 

 

 


